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Ha va la min, ak kor a sza bá lyok és elõ írá sok be -

tar tá sán nem sza bad spó rol ni! Ezért is aján lott – ha

több eme lõ gé pet vagy tar gon cát üze mel tet – egy

ezek re oda fi gye lõ, hoz zá ér tõ, szak kép zett eme -

lõ gép ügy in té zõ ki ne ve zé se. Az eme lõ gép ügy in -

té zõ el sõd le ges fel ada ta az eme lõ gé pek kel kap cso -

la tos fe le lõs ség át vál la lá sa a cég ve ze tõ tõl. Kéz ben

tart ja a gé pek kel és gép ke ze lõk kel kap cso la tos fel -

ada to kat, aki a szük sé ges vizs gá la tok ra oda fi gyel,

és a Pa gá tot hív ja se gít sé gül, ha ja ví ta ni, kar ban tar -

ta ni kell.

Linszky Iván gon do zá sá ban a Pa gát el ké szí tet -

te el sõ mun ka vé del mi és biz ton ság tech ni kai ok -

ta tó DVD-jét, Tar gon cák biz ton sá gos üze mel te -

té se cím mel, mely nek sze rep lõi ter mé sze te sen a

Pa gát dol go zói. Targoncák üze mel te té si se géd le te -

ként hasznos tud ni va ló kat tar tal maz, ok ta tá si se -

géd let le en dõ és már e te rü le ten dol go zó tar gon ca

gép ke ze lõk nek és mun ka vé del mi ok ta tást vég zõk -

nek. 

Mint min den be ren de zés mû kö dé sé vel, így a tar -

gon cák kal, eme lõ gé pek kel kap cso lat ban is az leg -

fon to sabb mun ka vé del mi fel adat, hogy a le he tõ leg -

biz ton sá go sabb le gyen üze mel te té sük. Ezért mind a 

gép re, mind pe dig a ke ze lõ re vo nat ko zó an az ér vé -

nyes ren del ke zé se ket és szab vá nyo kat be kell tar ta -

ni, va la mint kü lö nö sen fon tos az elõ írt vizs gá la tok

el vég zé se és do ku men tá ci ók el ké szí té se.

Ah hoz, hogy egy tar gon cát üzem be le hes sen

he lyez ni, egy eme lõ gép szak ér tõ nek va la mint mun -

ka vé del mi ké pe sí tés sel ren del ke zõ szak em ber nek

el kell vé gez ni a tar gon ca elõ ze tes mun ka vé del mi 

cé lú vizs gá la tát, el kell ké szí te ni az üze mel te tõk

szá má ra kö te le zõ do ku men tá ci ó kat, fel kell ven ni a

tar gon ca törzs lap ját és üze mi cso port szá mát

meg kell ha tá roz ni, va la mint el kell vé gez nie az eme -

lõ gép szak ér tõ nek a tar gon ca fõ vizs gá la tát is. Eb -

ben nagy gya kor la ta van a Pa gát nak, hi szen ez a te -

vé keny ség egyi ke azon fel adat kö rök nek, me lyet

több mint húsz éve nagy szak ér te lem mel lát el.

Üze mi cso port szám:
– a tar gon cák és más eme lõ gé pek Üze mi

cso port szá má nak meg ha tá ro zá sa nagy

fon tos ság gal bír, hi szen ez ha tá roz za meg az

idõ sza kos vizs gá la tok rend jét, gya ko ri sá gát,

– az üze mi cso port szá mot két fon tos té nye zõ

ha tá roz za meg: 

1. A mû kö dé si fo ko zat

(az át la gos na pi üzem idõ tõl függ)

2.  A ter he lé si fo ko zat (amit az át la gos te her

sú lya a név le ges ter he lés hez vi szo nyít va

ha tá roz meg),

– fon tos meg je gyez ni, hogy nyolc hó nap nál

öre gebb tar gon cák üze mi cso port szá ma

leg alább 4 (1. táb lá zat).

Tar gon ca fõ- és szer ke ze ti
vizs gá lat:

Az idõ sza kos vizs gá la tok tar tal mát is az MSZ

16225-85 szab vány rög zí ti.

Mi ni mum 8 ha von ta (1. üze mi cso port szám) és

leg gyak rab ban 3 ha von ta szük sé ges a fõ- és szer -

ke ze ti vizs gá la tok el vég zé se. Egy fõ vizs gá la tot

szer ke ze ti vizs gá lat kö vet, majd megint szer ke ze ti

és vé gül új ra fõ vizs gá lat. Te hát az át la gos 3. üze mi

cso port szám ba so rolt tar gon ca fõ vizs gá la ta után 6

hó nap múl va ese dé kes a szer ke ze ti vizs gá lat, er re

az idõ re megint 6 hó nap múl va (te hát a fõ vizs gá lat -

hoz ké pest 12 hó nap múl tán) megint szer ke ze ti vizs -

gá lat kö vet ke zik. A má so dik szer ke ze ti vizs gá lat

után megint 6 hó nap pal ké sõbb (te hát az el sõ fõ vizs -

gá la tot kö ve tõ en 18 hó nap múl va) megint fõ vizs gá -

lat kö vet ke zik. A cik lus esze rint foly ta tó dik a gép

nyolc éves ko rá ig, ami kor át kell so rol ni a 4. üze mi

cso port ba.

Min den vizs gá lat ról jegy zõ köny vet kell ké szí te ni, 

ezek ben fel tárt ap róbb hi bá kat ki kell ja ví ta ni és do -

ku men tál ni kell. Ha egy gép „nem meg fe lelt” mi nõ sí -

tést ka pott, ak kor en nek oka it meg kell szün tet ni, ki

kell ja ví ta ni a hi bá kat, és a vizs gá la tot meg kell is mé -

tel ni. A nem meg fe lelt ér té ke lé sû tar gon cák kal mun -

kát vé gez ni szi go rú an tilos. 

A jegy zõ köny ve ket csa tol ni kell a gép do ku men -

tá ci ó já hoz, va la mint a vizs gá la tok el vég zé sét is rög -

zí te ni kell pél dá ul a törzs la pon és/vagy az eme lõ gép

nap ló ban.

Biz ton ság tech ni kai vizs gá lat:
Ezt a vizs gá la tot leg alább öt éven te, vagy a tar -

gon ca kör nye ze té nek meg vál to zá sa kor el kell vé -

gez ni.

A biz ton ság tech ni kai vizs gá lat so rán töb bek kö -

zött el len õriz ni kell:

– meg van nak-e és mû kö dõ ké pe sek-e a gép

biz ton sá gi be ren de zé sei,

– a be ren de zés meg fe lel-e a gép könyv ben

le ír tak nak, nem ala kí tot ták-e át,

– a hasz ná lat so rán ve szélyt je len tõ okok

el len kel lõ en vé de nek-e a biz ton sá gi

be ren de zé sek,

– a gép do ku men tá ci ó ja el ké szült-e,

va la mint nap ra ké szen van-e ve zet ve.

Még mi min den, ami tar gon ca?!
Ha tar gon cák ról be szé lünk, nem me he tünk el a tar gon ca ve ze tõ jé nek és kör nye ze té nek mun ka vé -
del me mel lett sem. Mé re tük bõl, sú lyuk ból és funk ci ó juk ból ki fo lyó lag spe ci á lis jog sza bály ok vo nat -
koz nak ezek re a be ren de zé sek re. Ko moly oda fi gye lést és szak ér tel met igé nyel a dol go zók, az anya gi
ér té kek vé del me, és az, hogy mind ezek meg fe lel je nek a ha tó sá gok elõ írá sa i nak.

Csuk lós kar ton fo gó szer ke zet

Üzemi csoportszám A szerkezeti vizsgálatok idõköze A fõvizsgálatok idõköze

1 8 hónap 24 hónap

2 7 hónap 21 hónap

3 6 hónap 18 hónap

4 4 hónap 12 hónap

5 3 hónap 9 hónap

1. táb lá zat

Ok ta tó DVD
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Az ed dig is mer te tett te vé keny sé get a Pa gát több 

mint húsz éve vég zi ma gas szín vo na lon. Szak ér tõ -

ink és mér nö ke ink nagy oda adás sal, ko moly fel ké -

szült ség gel és er re a fel adat ra ki fej lesz tett mû szer -

park kal ké pe sek se gí te ni az Üze mel te tõk nek ab ban, 

hogy hasz ná lat kor a tör vé nyi kö te le zett sé gek nek

meg fe lel je nek a tar gon cá ik és eme lõ gé pe ik. 

És még mi min den, 
ami tar gon ca? 

A Pa gát ese té ben úgy is fo gal maz ha tunk: a tar -

gon ca nem min den! Hi szen nem csak tar gon cá val

le het ter het moz gat ni, ha nem ki sebb, ké zi emelõ -

berendezésekkel is, va la mint egyéb kiegé sztõkkel.

Ez az úgy ne ve zett handling. Lás suk, mit is ta kar ez

a Pa gát nál, azon nal, rak tár ról!

Hid ra u li kus ké zi eme lõ

Te her bí rá sa 2-5 ton na, a vá laszt ha tó vil la hossz

pe dig 800 és 2000 mil li mé ter kö zött van. A ke re kek

és gör gõk fu tó fe lü le te polyamid, urethán vagy gu mi,

az igé nyek nek meg fe le lõ en.

La pos, vil lás ké zi eme lõ

Te her bí rá sa 1,5 ton na, a vil la pa ra mé te rei pe dig

ame ri kai szab vá nyok sze rint ki ala kí tott rak lap ok hoz

illeszkednek.

Mér le ges bé ka

Te her bí rá sa 2 ton na, mé ré si pon tos sá ga 1%.

Pa pír hen ger szál lí tó rak lap eme lõ

Te her bí rá sa 1 ton na, a ve le moz gat ha tó te ker -

csek szé les sé ge 750-1200 mil li mé ter lehet.

Te re pes rak lap moz ga tó

Ez az 1,5 ton na te her bí rá sú be ren de zés me zõ -

gaz da sá gi te rü le tek re és éptkezésekre alkalmas.

A tar gon cák alap ve tõ fel sze re lé se a vil la, me lyet 

a Pa gát, kü lön bö zõ hosszú ság gal és te her bí rás sal

kí nál. A meg fe le lõ vil la ki vá lasz tá sa nem egy sze rû

fel adat, ér de mes ala po san utá na jár ni, hogy az, az

igé nye ket az elõ írá sok hoz is iga zod va ki elé gít se. 

Hogy ne egy tá vo li pél dá ra hi vat koz zak, a kö zel -

gõ tél re hasz nos le het egy vil lá ra sze rel he tõ hó to ló -

lap. A Pa gát több mint egy év ti ze de gyárt ilyen –

nem csak hó, ha nem kü lön bö zõ gra nu lá tu mok, hul -

la dék moz ga tá sá ra al kal mas – adap tert. A vil lá ra

sze rel he tõ ki egé szí tõk kö zül meg ta lál ha tók még a

Pa gát raktárában személyemelõ kosarak és

rakodókanalak is.

Hát ezért min den, ami tar gon ca.

Csák Bo ri

Pa gát Gold Zrt – kom mu ni ká ci ós ve ze tõ

Hid ra u li kus és elekt ro mos rak lap eme lõk a Budatranspack ki ál lí tá son
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Elõ ször is, hatá roz za meg az emel ni kívánt rako mány
súlyát és mére tét, azaz a fel ada tot.

Egy hom lok vil lás, ellen sú lyos tar gon ca képes akár 16 ton ná jú,

vagy még nagyobb töme get is emel ni, míg a leg ki seb bek 1 ton na

kapa ci tás nál kez dõd nek. Még eze ket az alap gé pe ket is el lehet lát -

ni külön fé le kiegé szí tõk kel, ame lye ket spe ci á lis rako má nyok keze -

lé sé re, haté kony szál lí tá sá ra illet ve táro lá sá ra vehe tünk igény be.

Ha a tar gon ca eme lõ-ka pa ci tá sa nem ele gen dõ mér té kû, akkor

beszer zé se egy ér tel mû en hiá ba va ló nak bizo nyul. Ennek ellen ke zõ -

je sem sze ren csés, mert ha nagyobb a mére te, túl sok üzem anya got

fog fogyasz ta ni új beren de zé sünk, vala mint beszer zé si ára is maga -

sabb. A túl nagy vagy túl ala csony kapa ci tás egy fon tos indi ká to ra

annak, hogy a beszer zést nem segí tet te meg fe le lõ anyag moz ga tói

szak ér te lem. Pon to san ez a szak ér te lem az, amely kieme li a Pagát

Gold Zrt- t, és egye ne sen szembeállítja az olykor csak nyelv tu dás -

sal, értékesítõi (eladói) ismeretekkel rendelkezõ kereskedõkkel. 

Másod já ra, érté kel je azt a 
kör nye ze tet, amely ben a tar gon ca mûköd ni fog. 

Pél dá ul rosszul szel lõ zõ helyen, egy elekt ro mos tar gon ca álta lá -

ban elfo gad ha tóbb alter na tí vát jelent het, mint egy gáz-, vagy

dízel haj tá sú egy ség. Foko zot tan tûz-, és rob ba nás ve szé lyes kör nye -

zet ben, - mint pél dá ul a gabo na és más por ral, illet ve gázok kal

szennye zett helye ken- szük sé ges lehet egy olyan tar gon ca, ame lyet 

úgy ter vez tek, hogy a gép ilyen körül mé nyek között is biz ton sá go -

san és tar tó san mûköd hes sen, azaz ne hagy has sa el szik ra, mely

azon nal láng ra lob bant hat ja a kör nye ze tét. A Pagát Gold Zrt. egyi -

ke azon Magyar or szá gon üze me lõ cégenek, amely még ezek kel a

ko moly elvá rá sok kal is sikeresen meg tud birkózni, akár a rob ba -

nás ve szé lyes környezettel is. 

Továb bá érde mes ala po san 
meg vizs gál ni a tar gon ca 
mûkö dé sé nek terep vi szo nya it is. 

A vil lás tar gon cá kat álta lá ban úgy ter vez ték, hogy sima, víz szin -

tes felü le ten prob lé ma men te sen köz le ked hes se nek. Azon ban ezek 

a gépek nem mûköd nek haté ko nyan vagy biz ton sá go san ott, ahol

a hasz ná la ti felü le tek dur vák, egye net le nek vagy akár sáro sak. Ha

tere pen is hasz nál ni kíván ja tar gon cá ját, akkor érde mes egy erre

meg fe le lõ beren de zést besze rez ni. Ter mé sze te sen a Pagát ebben is

az Ön partnere lehet.

Ha az alap kon fi gu rá ci ót 
kivá lasz tot ta, akkor érde mes 
elgon dol koz ni, hogy milyen egyéb 
opci ók kal ren del je meg gépét. 

A tel jes ség igé nye nél kül, íme, néhány lehe tõ ség: Választ hat

oldal moz ga tó, vil la po zí ci o ná ló, meg fo gó-szer ke ze tek, figyel mez te -

tõ lám pák, irány jel zõk, kabi nok szé les ská lá já ból. Alap ve tõ en

azon ban érde mes meg ha tá roz ni, hogy a ter ve zett mun ká hoz mi az

iga zán szük sé ges, és mi az, ami csak egy sze rû en luxus nak nevez he -

tõ. Sok aján lat ban – leg több ször töké le tes mar ke ting szem pont ok

alap ján meg szer kesz tett aján la tok ban – olyan bûvös sza va kat,

rövi dí té se ket olvas hat, ami rõl sok szor azt sem tud juk, mit jelent.

Egy ben azon ban biz tos lehet: a minõ sé gi beren de zé sek mind egyi ke 

ren del ke zik vala mi hason ló val, leg fel jebb más képp hív ják. Az

ilye nek mind az Ön tájé ko zó dá sát nehe zí tik meg. Egy aján lat ban

olvas tam pél dá ul, hogy „PQK menet sta bi li zá ló rend szer”. Hogy mi 

„Az ész a fon tos, nem a haj”
Egy cégvezető elmélkedése    a targoncás   világról  Magyarországon

Hogyan és miért dönt vala ki a Pagát Gold Zrt. mel lett? Nem is olyan régen erre az egy sze rû
kér dés re keres tem magam is a választ. De mie lõtt erre a fon tos kér dés re felel nék, talán érde mes 
átgon dol nunk, hogyan is válasszunk tar gon cát.

Mi még a kávé ra is adunk: 
Ez a ked ves hölgy anno egy kerék párt nyert
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az, azt már természetesen nem magyarázta meg. Talán érdemes

lenne egy igazi szakértõvel konzultálnia mielõtt túl késõ?

Vissza tér ve az alap kér dé sem re: miért dönt vala ki 
a Pagát Gold Zrt. mel lett? 

Vásár ló ink nagy több sé ge azt állít ja, hogy szá muk ra fon tos a

Pagát magyar or szá gi elkö te le zett sé ge, õszin te sé ge és folya ma tos

meg úju lá sa. A Pagát szak ér tel me egy ér tel mû en egye dül ál ló. A

Pagát szak em be rei, érté ke sí tõi nem gépek, akik beta nult módon

öntik Önre az érté ke sí tõ feno mé nek által kita lált for mu lá kat,

hanem való di tanács adók, akik ember ként köze lí tik meg a fel ada -

tot, és bele élik magu kat az Ön hely ze té be. Ügy fe le ink állí tá sa sze -

rint szin te nincs olyan szi tu á ció, amely ben a Pagát ne tud ná a

vásár ló pro fit ját egy megfelelõen kiválasztott anyagmozgatási

technologiá val még tovább növelni.

A Pagát Gold Zrt. a közel múlt ban egy tel jes arcu lat vál tá son

ment keresz tül, így még kor sze rûbb fel té te lek kel tud ja min den

ked ves vevõ je leg bo nyo lul tabb igé nye it is kielé gí te ni. Tehát, ha

egy mon dat ban kel le ne vála szol nom a leg gyak rab ban fel tett vásár -

lói kér dés re, az mon da nám, hogy a Pagát csa pa ta sok évvel több

anyag moz ga tá si tapasz ta lat tal ren del ke zik, mint leg kö ze leb bi ver -

seny tár sa, mert az élet bõl tanul ta. Az elmúlt 30 év anyag moz ga tó

szak má ban töl tött tapasz ta la tom alap ján az a hatá ro zott állás pon -

tom ala kult ki, hogy 2012 vál to zó vilá gá ban a dön tés egyik leg fon -

to sabb szem pont ja a „ki” és nem a „mi” kell, hogy legyen. Az élvo -

nal ban lévõ tar gon cák már mind jó és meg bíz ha tó minõ sé gû ek. A

leg fõbb kér dés az, ha meg en ged he ti magá nak azt, hogy ezek közül

válasszon. Egy piac ve ze tõ multi tar gon cás cég ügy ve ze tõ je néhány

évvel ezelõtt azt nyi lat koz ta egy magyar siker új ság ban, hogy a vál -

ság túl élé sé re Magyar or szá gon csak a nagy nem zet kö zi tõke hát tér -

rel ren del ke zõ multik képe sek, ezért a vevõk válasszák õket.

Jelentem a válság 4. évében a Pagát (és rajtunk kívül még néhány

magyar cég) még mindig itt van, él és virul. 

Tisz te let tel: Szirányi Zol tán, vezérigazgató 

A vevõt mi min dig moso lyog va vár juk.
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Fõbb vál to zá sok:

A be ren de zés új, sok kal meg bíz ha tóbb és ma -

ga sabb IP-védettségû ve zér lõ pa nelt ka pott. A be -

ren de zés be ezen túl IP 65 vé dett sé gû ZAPI ve zér lõ -

elekt ro ni kát épí tet tek. Az elekt ro mo tort eu ró pai

Schabmüller gyár tá sú elekt ro mo to rok vált ják fel,

to váb bá új, LCD ki jel zõ szoft ver ke rül be épí tés re,

de ren del he tõ hoz zá te her mér leg, elekt ro mos ener -

gia fo gyasz tás-mé rõ, au to ma ti kus vil la víz szin te zés

funkció is.

To váb bi fej lesz tés ként a joy stick-ve zér lést egy

pro por ci o ná lis ve zér lõ sze lep pel egé szí tet ték ki,

ami nek ha tá sá ra a ke ze lõ könnyeb ben tud ja az

eme lé si se bes sé get sza bá lyoz ni kü lön bö zõ ter he lé -

sek ese tén. Erõ sí tett vissza gu ru lás el le ni ve zér -

lést épí tet tek be, mely nek se gít sé gé vel az emel ke -

dõn is fo ko zott biz ton ság gal le het dol goz ni. Ha té ko -

nyab bá tet ték a re ge ne ra tív fé ke zést is. A tel jes TX

so ro zat új, mo der nebb el len súly-for mát ka pott,

va la mint a szín sé mán is vál to zást haj tot tak végre.

A Nis san gyár fo lya ma to san fej lesz ti be ren de zé -

se it azért, hogy egy re job ban és ha tá ro zot tab ban ki -

elé gít se az Ön, va la mint a biz ton ság dik tál ta kö ve -

tel mé nye ket. Ja vít ja az ener gia ha té kony sá got

azért, hogy a be ren de zé sek üze mel te té se Ön nek a

le he tõ leg ke ve seb be ke rül jön.

A NISSAN fõ ka ta ló gust, vagy egyes tí pu sok ka ta ló -

gu sa it kér je az info@pagatgold.hu e-mail cí men

vagy a 06-1/402-4222 te le fon szá mon. A meg igé -

nyelt ka ta ló gu so kat a Pa gát Gold Zrt., mint a ma -

gyar or szá gi im por tõr pos tán jut tat ja el Önök höz. 

ELÕNYÖS VÁLTOZÁSOK A 48V ELLENSÚLYOS

ELEKTROMOS TARGONCÁKNÁL

A NISSAN el len sú lyos elekt ro mos tar gon cák min -

den olyan al kal ma zás hoz aján lot tak, ahol a bel sõ -

égé sû mo to rok al kal ma zá sa nem en ge dé lye zett, va -

la mint ott, ahol fon tos a csen des mû kö dés, a fordu -

lékonyság és az ener gia ha té kony ság. 

A NISSAN el len sú lyos tar gon cák két fõ so ro zat ban

ké szül nek, so ro zat je lük a TX és a TX4. Ezen tar gon -

cák nál a NISSAN 2012 õszén olyan vál toz ta tá so kat,

fej lesz té se ket haj tott vég re, ame lyek ered mé nye -

kép pen a tar gon cák job ban il lesz ked nek az eu ró pai

ve võk igé nye i hez.

Bemutatjuk a Nissan targonca sorozatot
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Nos, ezek kel nem mond tam újat sen ki nek, a
szer viz és a bér let fo gal mát már rég óta is me rik a tar -
gon ca vá sár lók, egy ál ta lán a hasz ná lók is. A Pa gát
Gold Zrt. vi szont egy olyan csa lá di as han gu la tú ren -
dez vény re in vi tált min ket jú li us kö ze pén, ahol a leg -
újabb tar tós bér le ti konst ruk ci ók ün ne pé lyes át adá -
sa zaj lott, most fe hér asz tal és ze nei alá fes tés mel -
lett, de ter mé sze te sen üz le ti tár gya lá sok és szer zõ -
dés kö té sek le zá rá sát követõen.

Mi ért tar tós bér let?
„Egy ter me lõ üzem flot ta üze mel te té sé nek ma -

gas költ sé ge és koc ká za ta is van, még új gé pek vá -
sár lá sa ese tén is. Ez nem azt je len ti, hogy fel tét len
pesszi mis tá nak kell len ni, és a gép el fog rom la ni.” –
fog lal ja össze a konst ruk ció lé nye gét Szirányi Zol -
tán, a Pa gát Gold Zrt. ve zér igaz ga tó ja. „A sze zo ná -
lis fel ada tok el lá tá sá tól a fullszerviz konst ruk ci ó ig a
bér let lé nye ge a koc ká zat ki zá rá sa, rö vi den. Hi szen
a bér be ve võ nek in nen tõl kezd ve nem kell sze re lõ -
rõl, szer viz rõl, pót lás ról, stb. gon dol kod nia, ez mind
a bér be adó fel ada ta. Egye dül a tar gon ca ve ze tõt és
per sze az üzem anya got kell biz to sí ta nia. Ar ról nem
is be szél ve, hogy nem ugyan ak ko ra költ sé get je lent
a tar gon ca meg vá sár lá sa , mint fo lya ma tos bér lé se.
Ez utób bi ter vez he tõ, fix ki adást je lent, a szer zõ dés
le já ra tát kö ve tõ en pe dig egy új konst ruk ci ót vá laszt -
va akár a gép par kot is le cse rél he ti a vál lal ko zó.
Gond és kockázat nélkül.

Az per sze nem ti tok, hogy ez a tar gon ca for gal -
ma zó nak is fix be vé te li for rást je lent, amit meg tart va
fo lya ma tos ügy fél kört tud ma gá nak biz to sí ta ni. A
Pa gát név egyéb ként is össze fo nó dott már a nap ra -

kész szol gál ta tás sal, így a mai ese mény a mé re té -
ben és ta lán csak a kö ré szer ve zett han gu lat ban tér
el min den nap ja ink tól.”– zár ta a be szél ge té sün ket a
szak em ber.

2 in 1
Több sze rep lõs ese mény nek szá mí tott a ren -

dez vény, hi szen két szer zõ dés kö tést ün ne pel het -
tünk egy szer re: a Star Plus Mû anyag ipa ri Kft. és a
nagyrédei Hû tõ ház is tar tós bér le ti szer zõ dést kö tött
a Pa gát Gold Zrt-vel. Más fel hasz ná lá si te rü let re
más tar gon cá kat bé rel tek, a kö zös pon tot a Pa gát je -
len tet te. Az ün ne pé lyes kulcs át adást kö ve tõ en pár
szó ban a két cég te vé keny sé gé be is be pil lan tást
nyer het tünk.

Tóth György, a Star Plus Mû anyag ipa ri Kft.
ügy ve ze tõ je a már 2004 óta tar tó együtt mû kö dés
si ke ré nek ne vez te az új szer zõ dés meg kö té sét. A
mû anyag fel dol go zás sal fog lal ko zó felsõzsolcai cég
most min den tar gon cá ját le cse rél te. Mind a 18 új
Nis san tar gon ca gáz üze mû (14 db 1,5 ton nás, 2 db
3 ton nás és 2 db 5 ton nás). A 300 fõs vál lal ko zás
6000 t/év mû anyag ter mé ket ál lít elõ éven te, te hát az 
anyag moz ga tó gé pek nek van mun ká ja fo lya ma to -
san, sõt emi att a koc ká zat ki zá rá sa el en ged he tet len
ná luk. Az or szág egyik leg na gyobb fröccs ön tõ cé gé -
nek szá mí tó vál lal ko zás ker ti bú to ro kat és mû sza ki
ter mé ke ket ál lít elõ, töb bek kö zött a Bosch,
Samsung, Electrolux be szál lí tó ja.

Ko vács Zsolt, a Nagyrédei Hû tõ ház mû sza ki
igaz ga tó ja is már több éves kap cso la tot ápol a Pa -

gát Gold Zrt-vel. Az ismerettség ré gi, akár ba rá ti is
le het, az üz let alap ja azon ban min dig a bi za lom és
ta gad ha tat la nul az ár, ez a bér le ti konst ruk ci ók ese -
té ben is így van. A tar tós bér le ti konst ruk ci ót a hû tõ -
ház is ugyan azok kal az in do kok kal vá lasz tot ta, a kü -
lönb ség „csak” annyi, hogy a te vé keny ség (élel mi -
szer) mi att csak az elekt ro mos tar gon cák jö het tek
szó ba, ter mé sze te sen eb ben az eset ben is Nis san
tar gon cák ra esett a vá lasz tás.

„A cég ben kell bíz nia a ve võ nek, et tõl kezd ve!” –
ez zel már a kö tet len be szél ge té sünk kor zár ta az
ese ményt Szirányi Zol tán. „Ha vé gig néz a gép par -
kun kon, lát hat ja, hogy van itt min den, ami az anyag -
moz ga tás kor szó ba ke rül het, a bé ká tól a tar gon cán
át a rám pá ig. Ide be jö het ak kor is, ha most azon nal
kell egy tar gon ca egy ha laszt ha tat lan fel adat meg ol -
dá sá ra, ek kor ugye nem a szí nét már ká ját fog ja néz -
ni, ha nem, hogy mi lyen tel je sít ményt mi lyen áron tu -
dunk szol gál tat ni. Ha vi szont évek ben és ter me lés
ki szol gá lá sá ban gon dol ko dik, ak kor az ár és a már -
ka mel lett a hosszú tá vú ga ran ci át és a biz ton sá got
igény li. Ennyi a titok.”

Tar tós bér let gond nél kül
– a Pa gát nál jár tunk

Az anyag moz ga tá si fel ada tok fo lya ma tos biz to sí tá sa a kis- és nagy vál la lat ok
ese té ben is sa rok pont ja le het a vál lal ko zás si ke ré nek. Egy meg hi bá so dás akár
meg ál la po dá sok meg hi ú su lá sá hoz ve zet het, ami rö vid tá von pénz- és bi za lom -
vesz tést je lent, hosszú tá von pe dig ma gát a mun kán kat ve szé lyez tet he ti.

Sán dor Il di kó
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Még olyan he lyen is me rül het fel igény tar gon ca
bér lé sé re, ahol az anyag moz ga tás alap eset ben
meg ol dott: ki ug ró ka pa ci tás igé nyek, nem várt esz -
köz ki esés, szo ká sos nál na gyobb sú lyú és mé re tû
ter hek. Gya ko ri a rö vid tá vú bér let igény be vé te le
olyan vál lal ko zá sok ese té ben, ahol a te vé keny ség
idény sze rû. Ki vá ló se gít sé get nyújt hat egy meg fe le -
lõ en ki vá lasz tott bér gép lel tár, köl tö zés vagy akár új
lo gisz ti kai mód szer ki pró bá lá sa so rán. Egy ér tel mû,
hogy olyan he lye ken gaz da ság ta lan fenn tar ta ni tar -
tó san tar gon cát, ahol éven te csu pán né hány al ka -
lom mal van rá szük ség. Költséghatékony meg ol dás
in kább az adott al ka lom ra bér be ven ni a be ren de -
zést. A Pa gát mun ka tár sai se gí te nek a ve võ nek ki -
vá lasz ta ni azt a gé pet, amellyel a kí vánt súlyt az
adott he lyen és kö rül mé nyek kö zött moz gat ni
szeretné. 

Egy több mint négy száz tar gon cá ból ál ló flot ta
vár ja a le en dõ ve võ ket és bér lõ ket a Pa gát ud va rán.
Igen, ve võ ket is, hi szen a flot ta hasz nált tar gon cái
meg vá sá rol ha tók! Túl rö vid len ne fel so rol ni, hogy
mi lyen tar gon cák kö zül nem vá laszt hat nak az ér -
dek lõ dõk, így hát in kább a ren del ke zés re ál ló már -
kákat so rol juk fel: Cesab, Crown, Dae woo,
Doosan, Hyster, Jungheinrich, Komatsu, Linde,
Mi tsu bi shi, Nis san, Still, TCM, To yo ta, és Yale. 

A flot ta:
• Gya log ve zér lé sû tar gon ca
Ki sebb rak tá rak ba, ren dez vé nyek re ked vel tek,

hi szen kis mé re tük höz akár 2 ton na te her bí rás és
5000 mm eme lé si ma gas ság is pá ro sul hat. Hát rá -
nyuk, hogy csak jó mi nõ sé gû ta la jon üze mel het nek. 

• Dí zel hom lok vil lás tar gon ca
Jel lem zõ en sza bad té ri hasz ná lat ra ké szül tek, hi -

deg ben és me leg ben is dol goz nak, te her bí rá suk
akár 15 ton na is le het. Vá lasz tás kor ér de mes meg -
gon dol ni, hogy mi lyen tar gon ca ab ronccsal ké rik: a
fú vott gu mi job ban tû ri az egye net len ta lajt, de ké -
nyes az ap ró fém da ra bok ra, a rak lap ok ból ki ál ló
szö gek re. 

• Gá zos hom lok vil lás tar gon ca
Elõ sze re tet tel hasz nál ják beltérben is, mert a ki -

pu fo gó gáz nem szennye zi a bel sõ, zárt te ret. A
NISSAN tar gon cák egye dül ál ló emisszi ós ér té ke
pe dig a leg mo der nebb sze mély au tó ké val ve tek szik.
A gáz ke ze lé se vi szont elõ vi gyá za tos sá got igé nyel,
hi szen ne he zebb a le ve gõ nél és össze gyûl ve - pél -
dá ul az össze fo lyók ban – rob ba nás ve szé lyes!

• Elekt ro mos hom lok vil lás tar gon ca
Ál ta lá ban bel té ri hasz ná lat ra ja va sol tak. Vi -

szony lag kis mé ret és te her bí rás il let ve nagy eme lé -
si ma gas ság jel lem zi õket, de a te her bí rá sa akár 3
ton na is le het. Nem ti tok, hogy a Pa gát a ja pán tech -
ni kát ré sze sí ti elõny ben, hi szen kor sze rû, meg bíz -
ha tó és egy sze rû en kar ban tart ha tó. Spe ci á lis ki vi te -
le a tolóoszlopos tar gon ca, mely a ma gas rak tá rak
gé pe, te hát ki zá ró lag bel sõ hasz ná lat ra fej lesz tet -
ték. A jel lem zõ te her bí rás az 1,5-2 ton na, eme lé si
ma gas sá ga 6-10 mé ter.

• Ki to ló gé mes gé pek
Ál ta lá ban 4x4 haj tá sú, te re pen is ki vá ló an üze -

me lõ tar gon ca. Ki ma gas ló, akár 20 mé te res eme lé si 
ma gas sá gá val kü lö nö sen ked velt az épít ke zé se ken
és ga bo na ka nál lal fel sze rel ve a sze mes- vagy ap ró -
anyag rak tá rak ban. A gé pek ára több szö rö se a nor -

mál tar gon cá é nak, a 20 mil lió fo rin tos ár sem rit ka,
ez je lent ke zik a bér le ti dí jak ban is. A Pa gát a gyár ral
va ló ki vá ló kap cso la tá nak kö szön he tõ en a DIECI
tar gon cá kat ré sze sí ti elõny ben.

• Te rep já ró tar gon ca
Amint azt a ne ve is mu tat ja, mos to ha kö rül mé -

nyek kö zé va lók: er dõ-me zõ re, sá ros fa te lep re,
gom ba te lep re, ker té sze tek be, ha las ta vak hoz. Jel -
lem zõ en négy ke rék haj tá sú ak. Rit ka a na gyobb te -
her bí rá sú és eme lé si ma gas sá gú gép, vi szont ka -
nál lal vagy hó to ló lap pal fel sze rel ve hasz nos ki egé -
szí tõ je bár mely tar gon ca flot tá nak.

• Na gyobb tar gon cák
A na gyobb te her bí rá sú emelõberendezések kö -

zött a gép park ban az ame ri kai Royal és a né met
RMF tar gon ca van túl súly ban, ame lye ket a nagy te -
her bí rás mel lett a vi szony lag kis mé ret jel le mez. Mé -
re tük mi att ezek kü lö nö sen ked vel tek a bér lõk kö ré -
ben. Pró ba kép pen üze mel tet a Pa gát né hány (kí nai
gyár tá sú) Baoli tar gon cát is. 

• Adap te rek
A Pa gát sa ját adap ter park kal is ren del ke zik, így

amit rá le het ten ni egy tar gon cá ra, az ná luk fel lel he -
tõ.

A flot ta mé re te ru gal mas sá got biz to sít mind az
ügy fe lek, mind pe dig a Pa gát szá má ra, hi szen a bér -
tar gon cát a bér let ide je alatt szük ség ese tén ki cse -
ré lik az újon nan fel me rült igé nyek sze rint. Nem ti tok,
hogy a bér tar gon cák is el tud nak rom la ni, ahogy az
sem, hogy a Pa gát szer vi ze 0-24-ig áll a bér lõk ren -
del ke zé sé re. A tar gon ca bér lés to váb bi elõ nye, hogy 
vá rat lan szer viz költ sé gek tõl nem kell fél ni, a ha vi dí -
jak ál lan dók és a fe le lõs ség biz to sí tást a Pa gát vál -
lal ja. 

A gép park fo lya ma to san bõ vül, fris sül, cse ré lõ -
dik, hi szen hasz nált tar gon cá kat vá sá rol, vagy be -
szá mít ügy fe le i tõl a Pa gát. Ugyan ak kor szé les kör -
ben kí nál új be ren de zé se ket is, hi szen azok ból is le -
het egy szer bér be ad ha tó hasz nált tar gon ca.

Csák Bori
Pa gát Gold Zrt – kom mu ni ká ci ós ve ze tõ

Targonca   rövid távra  a Pagáttól
A Pa gát Gold Zrt. sok ol da lú sá gát az is bi zo nyít ja, hogy nem csu pán hosszú
tá vú, az az tar tós bér let konst ruk ci ók kö zül vá laszt hat nak a ve võk, ha nem rö -
vi debb idõ re, akár egy nap ra is bér be ve het nek tar gon cát. A meg fe le lõ gép ki -
vá lasz tá sát egyet len do log ne he zít he ti: a bõ ség za va ra.

Apró rész let a Pa gát mé re tes gép park já ból

Kü lön is bér be ve he tõ tar gon cák
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Összes sé gé ben a Pa gát ered mé nyei meg -
egyez nek a vál ság elõt ti utol só év ered mé nye i vel.
Si ke re in ket, azok ma gya rá za tát most egy cso kor -
ba szed tük Ol va só ink nak és persze magunknak:

– A rö vid tá vú bér let, az ér té ke sí tés és a
kis rak tár tech ni ka mel lé fel zár kó zott a tar tós
bér let is, mint húzóágazat. 

– Ez ta lán an nak is kö szön he tõ, hogy az ér -
té ke sí tõi sze mé lyi ál lo mányt szám ban és mi nõ -
sé gé ben is nö vel te a cég. 

– 2012-ben a fullszerviz konst ruk ció si ke -
res sé gét a Star Plus Mû anyag ipa ri Kft és a
Nagyrédei Hû tõ ház gép vá sár lá sa bi zo nyít ja leg in -
kább. Elõb bi 18, utób bi 21 új Nis san tar gon ca kul -

csát ve het te át ez év nya rán. La i kus ol va só ink
meg nyug ta tá sá ra fon tos nak tar tom el mon da ni,
hogy nem csak a kul cso kat kapták meg, hanem a
targoncákat is. 

– Mint a Nis san tar gon cák ma gyar or szá gi
ve zér kép vi se le te, a Pa gát el nyer te a Nis san
Forklift ma xi má lis el is me ré sét, hi szen Eu ró pá ban
a ne gye dik he lyet fog lal ja el a világ piaci
részesedésébõl. 

– Az al kat rész ér té ke sí tés fel erõ sö dött
annyi ra, hogy ké pes le gyen össze fog ni a tel jes kö -
rû szer viz rend szert. 

– Az év fo lya mán hó nap ról-hó nap ra ak tu a li -
zált hír le ve le is si ke res nek bi zo nyult, így biz tos,

A Pa gát egy újabb si ke res éve
Egy év telt el az óta, hogy a Pa gát ko ráb bi és új ve ze tõ it ar ról fag gat tam, hogy mik a

ter vek és ki lá tá sok a 2012-es év re. Nos, hir te len el is telt ez az év, s ha az ak kor el -

hang zot tak kal össze ve tem mind azt, ami meg is va ló sult, ak kor azon ka pom ma gam,

hogy el is me rõ en bó lo ga tok. Úgy is fo gal maz ha tok, hogy az a bi zo nyos négy szög le tû

kerekasztal be szél ge tés sze ré nyebb el kép ze lé se ket vá zolt fel. Ez pe dig így van rendjén.
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hogy a 2013-as év ben is szá mít hat nak a ve võk
to váb bi ked vez mé nyek re és új don sá gok ra.

– A vál la lat ar cu la tá nak fris sí té se a ter -
vek sze rint meg tör tént. Az új imázs át fog ja az
egész cég cso por tot, a Pa gát va la hány
brendjét. Tö ké le te sen tük rö zi azt a sta bi li tást,
vevõcentrikus gon dol ko dást, fi a ta los len dü le tet 
és meg bíz ha tó sá got, me lyet a Pa gát min dig is
ma gá é nak val lott. Part ne re ik visszajelzése
mind pozitív véleményt ta kar.

– En nek a meg úju lás nak egyik el sõ ele -
me az új, egy sé ge sí tett gép ko csi park. 

– Új hon la pot fej lesz tett a cég, mely
már nem csu pán a part ne rek, ha nem a
webmarketing és ipa ri szak ma el is me ré sét is
el nyer te. Ez az el is me rés nem más, mint az év
hon lap ja 2012 pá lyá zat ipa ri web ka te gó ri á já -

ban „A 3. év ez red tar gon cá sa” cí mû pá lyá za tá -
val el ért Az Év Hon lap ja 2012 cím.

– Egy má sik el is me rés pe dig a Bisnode
cég cso port tól ér ke zett. Ez a cso port a Soliditet, 
Eu ró pa ve ze tõ in for má ció szol gál ta tó cso port -
já nak a tag ja, az el is me ré sé nek oka pe dig a
Pa gát rend kí vül ala csony pénz ügyi koc ká -
za ta. Év rõl-év re több ok le vél és ta nú sít vány
függ az iro da falain, amire joggal büszkék a
dolgozók.

Az el múlt két év ben a Transpack ol va sói
rész le tes ké pet kap tak a Pa gát tör té nel mé bõl,
a te vé keny sé gé rõl, na gyobb ese mé nye i rõl és
ked vez mé nye i rõl. Kö szön jük a Transpacknak
a le he tõ sé get, az ol va sók nak pe dig a meg tisz -
te lõ fi gyel met. Re mél jük, hogy el nyer tük a bi -
zal mat és szá mít ha tunk a jö võ be ni együtt mû -
kö dés re. Kel le mes ün ne pe ket és si ke re sebb
évet kívánunk Mindenkinek annál, mint amilyet
tavaly megálmodott! 

Csák Bo ri
Pa gát Gold Zrt – kom mu ni ká ci ós ve ze tõ
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Így szól a mottó: Minden, ami targonca… Akár foly tat hat nánk úgy is, hogy
az karban tar tásra, olykor szer vizre is szorul. A Pagát legelsõ, majd egyik
legfris sebb szol gál ta tását híva tott az alábbi írás bemu tatni: 
a targonca szer vizt és akku mu látor érté ke sí tést.

A Pagát Magyar or szág legna gyobb már -
kafüggetlen targonca szak szer vize. A huszonöt 
szak kép zett szerelõ az ország bármely pont -
jára hívható, ha meghi bá sodik egy targonca.
Hogy milyen típusú targon cákat javí tanak? A
válasz egyszerû: bármilyet (Jungheinrich, Still,
Linde, Komatsu, Nissan, Hyster, Yale,
Daewoo, Doosan, Toyota, Mitsu bishi, Crown,
Cesab, TCM, Combilift)! Tizenöt szer viz au tóval 
járják az országot húsz éves tapasz ta lattal,
teljeskörû szol gál ta tást nyújtva az ügyfeleknek. 
A hiba beje len té sétõl számítva 222 percen
belül a szerelõ megkezdi a hiba elhá rí tását,
akár éjszaka vagy hétvégén is, ha az ügyfél
szer zõ dött part nere a Pagátnak. Errõl cégünk
15 szer viz au tója, vala mint 15 kijáró és 5
mûhelyben dolgozó szere lõje gondos kodik. A
szere lõink magasan képzettek, komoly gyári
képzési hát térrel, közöttük nem egy felsõ fokú
végzett séggel rendel kezik.

A sokol da lúság feszes tempót diktál a
szerviz munka tár sa inak, így fontos szerepet
játszik a szak ér telem és a gyors, de jó megol -

dások mel lett a vidám hangulat is. A szere lõket
– köztük a fõvá rostól távoli régi ókban tevé keny -
ke dõket – egy háromfõs irodai részleg koor di -
nálja. Bach Zoltán szer viz ve zetõ (elér he tõ sége 
06-30-977-4315) olykor lehe tet lennek tûnõ
haté kony sággal tartja kézben a munka fo lya -
ma tokat. Szemé lyében találta meg a Pagát
veze tõ sége azt a munka társat, aki nem csupán 
irányí tani tud haté ko nyan, de õ maga minden
targoncát meg is tud javí tani. Néha fellé le -
gezhet, ilyenkor mindezt tele fonon keresztül
mûvel heti, távja vítás jelleggel. Amit javasol
minden targonca tu laj do nos nak, meg lé võ és
leendõ part ne re inek: a rend szeres karban -
tartás és átvizs gálás nagyon fontos. Nem
csak azért, mert így kiszûr hetõk és
megelõz hetõk a nagy és költ séges meghi -
bá so dások, hanem azért is, mert így mindig
megbíz ható emelõ gé pekkel dolgozhat a
felhasz náló. A Pagát erre a célra dol goz ta ki a
személyre és targon ca flot tára szab ható
karban tar tási szer zõdés rend szerét, ami a

legegy sze rûbb együtt mû kö déstõl a jelentõs
bizton ságot nyújtó bizton sági garan ci ával ellá -
tott opci óval köthetõ meg, az Ügyfél vá lasz tá sa
szerint.  

Egyre elter jed tebb az elekt romos targoncák
hasz ná lata, így az akku mu lá torok meghi bá so -
dása is. Az elrom lott akku mu lá torok vagy javí -
tásra, vagy cserére szorulnak. A Pagátnak
egyik sem okoz gondot. Két éve bevette a cég
az akku mu látor érté ke sí tést is a szol gál ta tások
közé. A mátyás földi telep hely kife je zetten akku -
mu lá torok keze lé sére készült beren de zéssel is
el van látva, ahol a javí tandó akku mu lá torok
tesz tel hetõk, formáz hatók akár egész ben, akár 
cellán ként. 

A szerviz szol gál ta tásai:

• Targonca szak szerviz
• Targonca alkat ré szek beszer zése,

beépí tése
• Kihe lye zett targon ca ja vító mûhe lyek
• Targonca akku mu látor érté ke sítés
• Targonca akku mu látor javítás

A Pagátnak mindig fontos szerepet játszott
a tevé keny ségei között a szer vi zelés. Ezért
fontosnak tartotta, hogy a lehetõ legtöbb típus
javí tá sához legyen birto kában mûszaki doku -
men táció, számí tó gépes prog ram és beál lí tási
adat táb lázat. Erõfe szí tések ered ménye ké ppen 
rendel keznek a legtöbb világ márka járatos
típu sa inak javí tá sához szük séges képes sé -
gekkel. Elõnye a nagy nevû külföldi tulaj donú
márka szer vi zekkel szem ben a hozzájuk ké -
pest mérsé kelt javí tási munkadíj. Fontos tudni,
hogy ma már egyetlen gyártó sem tagad hatja
meg a garan ciát csak azért, mert nem a gyári
szer vizzel végez teti a javí tást, ha a javí tást
végzõ szerviz rendel kezik a javítás minden
felté te lével. A Pagát várja tehát a megke re sé -
seket azon típu soknál is, ahol eddig meg voltak
gyõzõdve arról, hogy a gyári szer vizen kívül
nincs más megoldás. 

A szerviz részleg töretlen fejlesztés alatt áll.
A vala mikor buda pesti szer viz ként ismert Pagát 
ma önálló szerelõt tud kiál lí tani a kelet-ma gyar -
or szá gi, tata bá nyai, gyõri és bajai régi ókban is.
Ezen fe lül 24 szer zõ dött szer viz part nere há lóz -
za be az or szá got azért, hogy bárhol legyen az
országban, a Pagát a lehetõ leggyor sabban
elérje.

Csák Bori
Pagát Gold Zrt. – kommuikációs vezetõ

A Pagát Gold Zrt. targonca szer vize bemu tat kozik
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NISSAN 48V ELLENSÚLYOS ELEKTROMOS TARGONCÁK

A NISSAN ellen sú lyos elekt ro mos tar gon cák min den olyan alkal ma zás hoz
aján lot tak, ahol a bel sõ égé sû moto rok alkal ma zá sa nem enge dé lye zett,
vala mint min den olyan helyen, ahol fon tos a csen des mûkö dés, a
fordulékonyság és az ener gia haté kony ság. A NISSAN ellen sú lyos tar gon -
cák két fõ soro zat ban készül nek. Soro zat je lük a TX, TX4.

TX SOROZAT
A TX sorozat az úgyne ve zett három tá maszú elekt -

romos targoncák család jába tartozik. Való jában a
három alátá masz tási pontot a NISSAN a legkor sze -
rûbb négy ke rekes megol dással kínálja, azaz 2 db
hajtott elsõ kerékkel, vala mint 2 db közös tengelyre
felfüg gesz tett körbe for gat ható hátsó kerékkel. Ezzel a
megol dással a hagyo má nyos három tá maszú megol dá -
sokkal szem ben egy növelt stabi li tást értek el, ami az
alátá masztás három szögbõl trapézzá történõ kiegé -
szü lé sével érhetõ el.

A beren de zéseket 48V váltó áramú tech no ló gi á val
ter vezték. A névleges teher bí rása 1.300 kg-tól 2.000
kg-ig terjedhet rend kívül széles válasz tékban, amit
mindig az Ön igényéhez igazí tunk. A legtöbb teher -
bírás kate gória rendel hetõ úgyne ve zett hely ta ka ré kos,

vagy növelt teher bí rású kivi telben is. Így össze sen 7
teher bírás kate gória érhetõ el. Alacsony belma gas -
ságú munka te rü le teknél lehe tõség van csök ken tett
bukó keret magas sággal rendelni. A beren dezés rend -
kívül széles bizton sági rend szerrel lett ellátva, amely
bizton sági rend szer gyakor la tilag minden funk ciót e l -
len õrzés alatt tart. Például a követ ke zõket: pano ráma
kilátás, emelõ oszlop, emelés, döntés, vissza gu rulás,
ka nya rodás, stb. A targonca a könnyebb kezel he tõség
céljából elekt ro nikus kijel zõvel lett ellátva, ami lehe tõvé 
teszi a kezelõk egyedi kódo lását (PIN KOD rend szer),
valamit az összes menet tu laj donság egyedi behan go -
lását.

TX4 sorozat
A TX4 sorozat rendel kezik a TX minden elõnyével,

azzal a különb séggel, hogy ez a sorozat az úgyne ve -
zett négytá ma szú gépek család jába tartozik. Teher bí -
rása 1.600 kg, 1.800 kg, 2.000 kg közül választ ható.

Mindkét sorozat ellát ható akku mu lá torok oldalsó
cseré jére hasz nál ható görgõ akku tér rel vala mint rend -
kívül kényelmes joystick ve zér léssel. Igény szerint
rendel ke zésre áll hûtõ házi kivitel, amelyik akár
–25°C-os hõmér sék le ten is megbíz ha tóan üzemel. A
beren dezés kiegé szít hetõ gyári fûthetõ kabinnal,
amivel a vezetõi kényelem rend kí vül magas szintre
emelhetõ. 

A NISSAN fõ ka ta ló gust vagy egyes típusok kata ló -
gu sait kérje az info@pagatgold.hu e-mail cí men vagy a
06-1-402-4222 tele fon számon. A megigé nyelt kata ló -
gu sokat a Pagát Gold Zrt., mint a magyar or szági
importõr postán juttatja el Önökhöz. 

Bemu tat juk a NISSAN tar gon ca soro za tot


